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J E G Y Z Ő K Ö NY V 

 

 

Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. október 08. 

napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  Fedor Attila                                  polgármester 

   Ifj. Tóbiás György                                   képviselő 

             Tóth János                                                képviselő 

 

Igazoltan van távol:    Tóth Gellért                                        alpolgármester  

                                      Gór Gyula                                           képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal van jelen: 
   Hornyákné Szilasi Melinda   körjegyző 

   Gór Gyuláné               jegyzőkönyvvezető 

                                 Gór Katalin                                              pályázatíró referens  

 

Fedor Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, mivel 3 képviselő megjelent. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy a 

napirendi pontokat a meghívóban kiküldöttek szerint tárgyalja. A képviselőtestület a 

javaslatot egyhangúlag elfogadta és a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalja. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A járási hivatal kialakításáról. 

    Előadó:   Polgármester 

 
2. Indítványok, javaslatok. 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

    1. napirendi pont tárgyalása: 

 

    A járási hivatal kialakításáról. 

    Előadó:   Polgármester 

 

  

Fedor Attila polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, a járási hivatal 

kialakításáról készült előterjesztést. Elmondja, hogy a járási hivatalok felállítása 

céljából megyénkben is folynak az előkészületek.  Az 1299/2011. (IX.01.) 

kormányhatározat alapelveire figyelemmel a járási hivatalok fizikai kialakítása 
szempontjából alkalmas ingatlanok, valamint a járási hivatalok működéséhez 

szükséges teljes körű eszköz- és feltételrendszer (államigazgatási feladatot ellátó 
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köztisztviselők, informatikai eszközök, egyéb ingóságok, ezek fenntartását biztosító 

költségvetési források, stb.) felmérése megtörtént. A települési önkormányzat 

mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek a jogszabály által meghatározott 

átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítják, 2013. január 1 -jén a 

feladat ellátásának időtartamára a Magyar Állam ingyenes használatába kerül. A 

törvény értelmében az ingyenes használatba kerülő vagyonelemek, valamint a járási 

hivatalokba kerülő foglalkoztatottak tekintetében a települési önkormányzat 

polgármesterének és a Kormányhivatal kormánymegbízottjának 2012. október 31. 

napjáig kell megkötnie egymással a megállapodást. A megállapodás megkötésének 

kiinduló pontja a járási hivatalhoz kerülő államigazgatási feladatok csoportja. Az 

államigazgatási feladatokkal együtt a járási hivatalok átveszik a polgármesteri 

hivataloktól az e feladatokat jelenleg is ellátó köztisztviselőket. Az Ő jogviszonyuk így 

kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. A járási hivatal kétféleképpen biztosítja 

majd az állampolgároknak az ügyfélszolgálatot. Lesznek kirendeltségek, ahol minden 

munkanapon állandó ügyintézés lesz, a kisebb településeken heti 1-2 alkalommal tart 
majd ügyfélfogadást a települési ügysegéd a települési önkormányzat által biztosított 

helyiségben.  

Javasolja az előbbiek figyelembevételével összeállított – az előterjesztés mellékletét 

képező – megállapodás-tervezet megtárgyalását és jóváhagyását. Javasolja továbbá, 

hogy Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenesen 

biztosítsa a településre kirendelt települési ügysegéd ügyintézése céljára az 

önkormányzat tulajdonát képező Ládbesenyő, Kossuth út. 64. szám alatt található 

önkormányzat hivatalos helyiségében található hivatali ügyintézésre alkalmas 12 m2 

nagyságú, szokásos irodai berendezési és felszerelési tárgyakkal ellátott irodát. 

 

Ifj.Tóbiás György képviselő: Szerinte a járási hivatalba átkerülő köztisztviselő 

munkájának nagy része az önkormányzatnál marad, ezért nehézséget fog jelenteni a 

további működés. Jónak tartja, hogy heti 1-2 alkalommal tart majd ügyfélfogadást a 

településen az úgynevezett települési ügysegéd.        
 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      101/2012.(X.08.) HATÁROZATA 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járási 

                                      hivatal kialakításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a  

                                      járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 

                                      alapján elkészített, - az előterjesztés mellékletét képező –  

                                      „Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) hivatalok  

                                      kialakításához” megnevezésű megállapodást jóváhagyja. 

                                      Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás határidőben  

                                      történő aláírására. 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzatának képviselő-testülete  
                                      ingyenesen biztosítja a településre kirendelt települési  

                                      ügysegéd Ládbesenyő település lakossága számára nyújtandó  
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                                      ügyintézése céljára az önkormányzat tulajdonát képező  

                                      Ládbesenyő, Kossuth út. 64. szám alatti, az önkormányzat 

                                      hivatalos helyiségében található 12 m2 nagyságú irodát  

                                      ügyintézésre alkalmas szokásos berendezési és felszerelési 

                                      tárgyakkal.   

                                       

                                      Felelős:        polgármester 

 

                                      Határidő:    2012. október 31.    

 

 

2./ napirendi pont tárgyalása: 

 

      Indítványok, javaslatok. 

 
 

Fedor Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy légvárak és egyéb 

játékok térítésmentes használatára pályázati lehetőség van. Elmondja, hogy augusztus 

hónapban már volt a községben egy alkalommal a gyerekeknek lehetősége ezeket a 

játékokat igénybe venni. Szeretnénk újból benyújtani a pályázatot. A pályázatban való 

részvételi díj, 8.500.-Ft. Kéri a javaslatokat, véleményeket. 

 

Ifj.Tóbiás György képviselő: Javasolja a pályázat benyújtását. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      102/2012.(X.08.) HATÁROZATA 
                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy 

                                      határozott, hogy a HUMAN-INNOV Szolgáltató Kft. által  

                                      kiírt „légvárak és egyéb játékok térítésmentes használata”  

                                      elnevezésű pályázatban részt kíván venni. A pályázat 

                                      kódja: HI-PP-12. A pályázat részvételi díja: 8.500.-Ft, melyet 

                                      átutalással kell teljesíteni a Budapest Banknál vezetett 

                                      10101047-59794700-01001001 számú számlára. 

                                       

                                      Határdidő:  pályázat benyújtására:  2012. október 31. 

 

                                      Felelős:        polgármester  

                                        

 

Fedor Attila polgármester, javasolja, hogy a kulturházba 30 db széket vásároljon az 

önkormányzat, ugyanis rendezvények alkalmával szükség van rá. 
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Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy döntött, 

hogy 30 db szék vásárlásával egyetért. 

  

Fedor Attila polgármester, mivel több indítvány, javaslat nem hangzott el, a 

polgármester megköszönte a részvételt a közreműködést és a rendkívűli nyílt ülést 

befejezettnek nyilvánította.  

 

                                                               K.m.f.t. 

 

 

 

 

                   Fedor Attila                                               Hornyákné Szilasi Melinda 

                    Polgármester                                                      Körjegyző  

 
 

        

 

 

 

     
 


